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ל הּו ֵאין ַמזָּ קֹום, ִאם ְלִמישֶׁ ל ַאף ַפַעם ּוְבשּום מָּ  .ֵאין לֹו ַמזָּ

ל הּו ֵאין ַמזָּ ה, ִאם ְלִמישֶׁ ל לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבַלְילָּ תֹו, ֵאין לֹו ַמזָּ  .ַוֲאִפלּו ְבִמטָּ

  .ֵכן...ֵכן

ַלְמִתי ֲחלֹום ה. ִהֵנה חָּ ת ַהֲחלֹום ַהזֶׁ ר, לֹא ִבַקְשִתי ַלֲחֹלם אֶׁ בָּ ר. ְולֹא ִבַקְשִתי שּום דָּ חֹות , ְוִאם ְכבָּ ְלפָּ

ִעים ה ֲחלֹום נָּ הּו, ֵאיזֶׁ  ...אֹו ַמשֶׁ

ִתי ֲאִני יֹוֵצא ִמִדירָּ ַלְמִתי שֶׁ  .חָּ

ה-  ן זֶׁ א –? ְלאָּ ת ִאמָּ לֶׁ ה'שֹואֶׁ  לֶׁ

 ֲאִני אֹוֵמר –ל ְלַטּיֵ - 

זֹאת-  ה כָּ עָּ ת ְבשָּ רֶׁ ה ַאְת אֹומֶׁ א –? מָּ ת ִאמָּ לֶׁ ה'שֹואֶׁ ת –. לֶׁ תֶׁ רֶׁ ת –? ְבִלי ְמשָּ לֶׁ  .ִהיא שֹואֶׁ

ה-  ה זֶׁ ת: מָּ תֶׁ רֶׁ ת? ְבִלי ְמשָּ רֶׁ ה זֹאת אֹומֶׁ ה –? מָּ  .ֲאִני ֵמִגיב ְבַתְדֵהמָּ

ִה -  ה שֶׁ ל ַעְלמָּ ּה שֶׁ דָּ ה ַמֲעמָּ סּור ַלָך ִלְשֹכַח מָּ ּהאָּ ה ְלִפְרקָּ ִשים ַיְתִחילּו ְלִהְתַלֵחש, ִגיעָּ ֲאנָּ  ...ְוהָּ

ּה? ִמי ַיְתִחיל ְלִהְתַלֵחש-  ה ְלִפְרקָּ ִהִגיעָּ ה שֶׁ ַעְלמָּ ת –? ִמי ִהיא הָּ רֶׁ ת ְוגֹובֶׁ כֶׁ ִתי הֹולֶׁ  ַתְדֵהמָּ

ּה... ַאְת -  ה ְלִפְרקָּ ִהִגיעָּ ה שֶׁ ַעְלמָּ  ַאת הָּ

 ?ֲאִני- 

 !ַאת- 

ת ַעְצִמי ַקְרִתי אֶׁ ת ִמְצִחי סָּ ה אֶׁ ה ִכְסתָּ רָּ ה קָּ ה. ְוֵזעָּ ִרְצפָּ ה ַעד לָּ ה ַהַמִגיעָּ ה ֲאֻרכָּ בּוש ְבִשְמלָּ ֲאִני . ֲאִני לָּ

ה חָּ ה ִלְנֹשם ִלְרוָּ חֹוְך: רֹוצֶׁ ַגַעת ְבִמְצִחי. חֹוֵנק אֹוִתי ַהמָּ ה לָּ ר, ֲאִני רֹוצָּ ְצְבעֹוַתי שֹוְקעֹות ְבַרֲעַמת ֵשעָּ . אֶׁ

אֵזל ה ַלֲעזָּ ה זֶׁ  ?מָּ

ּה -  ה ְלִפְרקָּ ִהִגיעָּ ה שֶׁ ה ִלְהיֹות ַעְלמָּ רֹוב ִלְבִכי –לֹא רֹוצֶׁ  .ֲאִני צֹוֵעק קָּ

ה -  ל זֹוִהי ֻעְבדָּ א –ֲאבָּ ת ִאמָּ רֶׁ ה'אֹומֶׁ  .לֶׁ

א-  ל ִאמָּ יֹון, ֲאבָּ ל ִהגָּ ץ שֶׁ מֶׁ ְך שֶׁ ֵאין ְבכָּ ה שֶׁ א לֹא ְמִבינָּ  ?ַהִאם ִאמָּ

ל ַנְפִשי-  ִייִתי מַ , ַמְחמָּ תַגם ֲאִני הָּ רֶׁ ה ִיְהיֶׁה ַאחֶׁ זֶׁ ה שֶׁ  .ֲעִדיפָּ

ן-  ֹאפֶׁ ִנים וָּ ְך ְבשּום פָּ  .לֹא אּוַכל ְלַהְסִכים ְלכָּ

ה ְמרָּ ה אֹו ִותּור ְואָּ ל ְכִניעָּ ִנית שֶׁ ה ַהְססָּ ּה ְתנּועָּ ה ְביָּדָּ ְשתָּ א עָּ  :ִאמָּ

ִבים-  ה ֵהם ַנֲעִלים ְוִנְשגָּ ִאשָּ  .ַתְפִקיֵדי הָּ

ה ְמאֹוד-  פֶׁ ה יָּ ל זֶׁ ל לֹא נֹוֵגַע ִלי, כָּ ל ּוְכלָּ ה ְכלָּ ל זֶׁ  ֲאבָּ

ל-  גֶׁ רֶׁ ל הָּ ִתי, ַהֹכל ִעְניָּן שֶׁ לֹא ַתֲעִשי ִלי בּושֹות ְולֹא תֹוִריִדי אֹוִתי , ַיִקירָּ ַוֲאִני יֹוַדַעת שֶׁ

ה ה. ְבִהְתַנֲהגּוְתָך ְביָּגֹון ְשאֹולָּ עָּ ת ַלֲחִצי שָּ דֶׁ רֶׁ ה ְלָך לָּ ו ֲאִני ַמְרשָּ ַּיֲחִשיְך ַעד, ְוַעְכשָּ ה. שֶׁ נָּ ִריאָּ ְלִכי ְלַטֵּיל ! מָּ

ה ַעְלמָּ  .ִעם הָּ

אִתי ַלֲחַדר ַהַמְדֵר  ת רֹאִשי יָּצָּ בֹות סֹוְתרֹות ְמַמֵלאת אֶׁ ת ַמְחשָּ ְמַעְרֹבלֶׁ ִעיף ּוְכשֶׁ ה ְבצָּ ה ִהְתַעְטפָּ נָּ ִריאָּ  .גֹותמָּ

יהָּ ְוִנשַ  ְתנֶׁ ה ְבמָּ נָּ ִריאָּ ת מָּ ַפְסִתי אֶׁ ה תָּ ְמַצע ַהקֹומָּ ּה ַעל ִפיהָּ ְבאֶׁ  . ְקִתי אֹותָּ

ה-  ה ַאְת עֹושָּ ִתי, מָּ ה –? ַעְלמָּ נָּ ִריאָּ  .ִמְתַפֵלאת מָּ

ַתְבִחין ְבִדְמעֹוַתי ִציִתי שֶׁ לֹא רָּ ה ַעל ֵעיֵני ִמְפֵני שֶׁ ת ַהִהינּומָּ כֹון, ִאם ֵכן: ַוֲאִני הֹוַרְדִתי אֶׁ ה נָּ , ִאם ֵכן? זֶׁ

ּה... ֲאִני.... ֲאִני... ֲאִני... ֲאִני ה ְלִפְרקָּ ִהִגיעָּ ה שֶׁ ת ַעְלמָּ ֱאמֶׁ  ".בֶׁ

א ה נֹורָּ ה! ֲהֵרי זֶׁ עָּ ש ְזוָּ ַשע! ַממָּ  !פֶׁ

ְרחֹוב  .ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים לָּ
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ִרים ֵהם ֵדי ְמַעְנְיִנים ל. ַהְגבָּ שָּ ה ְלמָּ ֵנינּו, ִהֵנה זֶׁ ף ַעל פָּ ַחלָּ יו ְוַגם הּוא ִהְסתֹוֵבב . שֶׁ ִהְסתֹוַבְבִתי ַאֲחרָּ

א   .ַאֲחֵרינּוּובָּ

ה -  נָּ ִריאָּ ה  –מָּ דָּ ה ִיְהיֶׁה –ֲאִני אֹוֵמר ַבֲחרָּ נּו, מָּ  !ֲאַנְחנּו ֲאבּודֹות? הּוא ַיְתִחיל ִאתָּ

ם -  ִריְך ְלִהְסַתֵכל ַאֲחֵריהֶׁ ה –לֹא צָּ ת ַהַנֲערָּ רֶׁ  .אֹומֶׁ

ה ְרחֹוב ְלַשַער ַהְכִניסָּ ִטים ִמן הָּ ה, ֲאַנְחנּו ִנְמלָּ א, ַהַבְיתָּ ה'ְלִאמָּ  .לֶׁ

ה-  רָּ ה קָּ  ?מָּ

נּו-  ה ְלַהְתִחיל ִאתָּ צָּ ש רָּ ה ַבְרנָּ  . ֵאיזֶׁ

ִתי-  ת, ַיִקירָּ רֶׁ ל אֹוֵמר. ֵאיְך ַאְת ְמַדבֶׁ ש: ִמי ִבְכלָּ ִריְך ְלַהִגיד. ַבְרנָּ ל: צָּ  .ְמנֻּוָּ

ל, ֵכן ְבִדּיּוק-   !ְמנֻּוָּ

יו -  ה ַאֲחרָּ ה ִהְסתֹוְבבָּ ַעְלמָּ הָּ ה –ִמְפֵני שֶׁ נָּ ִריאָּ ת מָּ רֶׁ  .אֹומֶׁ

ִתי-  א! ַיִקירָּ יהָּ 'ִאמָּ ְצְבעֹותֶׁ ת אֶׁ ה אֶׁ ְכרָּ ה פָּ ה –. לֶׁ ַאְת ְפִזיזָּ ה שֶׁ ִייְת : ַכמָּ ה ְלִהְסַתֵבְך ְוהָּ ִייְת ֲעלּולָּ הָּ

ה  .ֲאבּודָּ

ִחים-  ַצח ְנצָּ ה ְלנֶׁ  .ֲאִני אֹוֵמר –! ֲאבּודָּ

ה-  רָּ ְך ֲחזָּ רֶׁ  .ְללֹא דֶׁ

ִמיד -   .ֲאִני מֹוִסיף –ַאַחת ּוְלתָּ

א-  ִתי ְלַהבָּ ְברָּ  .ֵתְצִאי ַרק ְבחֶׁ

ִתי, ַרק ִאְתָך, ֵכן-   .ַיִקירָּ

ת. ַרק ִאִתי-  רֶׁ ה ּוְלתֹופֶׁ נָּ ה סּוזָּ ר ֵנֵלְך ְלדֹודָּ ר ַבֹבקֶׁ חָּ  .מָּ

ת-  רֶׁ  ?ַלתֹופֶׁ

ן-  ּה, ַכמּובָּ ה ְלִפְרקָּ ִהִגיעָּ ה שֶׁ  .ֲהֵרי ַאת ַעְלמָּ

ה כֹון... ֵכן... ֵכן, אָּ  .נָּ

א ִייִתי ִעם ִאמָּ ֳהַרִים הָּ ת  ִלְפֵני ַהצָּ ֳחרָּ ה'ּוְלמָּ נָּ ה סּוזָּ ל דֹודָּ ת ְוֵאצֶׁ רֶׁ ל ַהתֹופֶׁ ה ֵאצֶׁ  .לֶׁ

ם ַאתֶׁ ִרים, ִהְתִחלּוי ִענּוִיים שֶׁ ם, ַהְגבָּ ג ֲעֵליהֶׁ ל ֻמשָּ ם כָּ כֶׁ  .ֵאין לָּ

יָּה ִלי לֹוַמר סּור הָּ רּוחֹות: "אָּ ל הָּ א: אֹו, "ְלכָּ ת ַהמֹוחַ ַאל ְתַבְלְבלִ , ִאמָּ ת: "אֹו, "י ִלי אֶׁ דֶׁ אֹו , "ְמַילֶׁ

ה"אֹו , "ְפִשיִביַשְבְסִקי" ר, "ַאֲהבָּ בָּ ר.... שּום דָּ בָּ  ...ְושּום דָּ

ַלי ְלַחֵּיְך ֱאַסר עָּ ִניד ְברֹאִשי, נֶׁ ְרחֹוב, אֹו ְלהָּ ֵצאת לָּ ה, אֹו לָּ ה ִלְקרֹא , אֹו ִלְפֹתַח ְבִשיחָּ פֶׁ ת ְלֵבית קָּ כֶׁ לֶׁ אֹו לָּ

 ...ְבִקצּור לֹא ְכלּום, ים אֹו ְלַשֵחק ִביְלַיאְרדִעתֹונִ 

ִשים ַלי ְלַדֵבר ִעם ֲאנָּ ֱאַסר עָּ א, נֶׁ ר ִלְגוֹוַע ְלַאט ְלַאט 'ְוִאמָּ יָּה ִלי ֻמתָּ ִאַתן הָּ ה ִלי ְשֵתי ְיִדידֹות שֶׁ ּה ִהְקְצתָּ לָּ

מּום א, ִמִשעָּ ִאמָּ ה'אֹו ְכִפי שֶׁ ְמרָּ ה אָּ  .ַלֲעשֹות ַחִּיים: לֶׁ

ְרִטים ּוְלַטֵּיל ְביֹום ִראשֹון ַבְשֵדרֹות ת ְלִפיְלַהְרמֹוְניָּה ַלקֹוְנצֶׁ כֶׁ לֶׁ ֱאַלְצִתי לָּ לֹות, נֶׁ , ְלַהְסִמיק, ְבֵעיַנִים ֻמְשפָּ

רֹות ת , ְלַנֵגן ִבְפַסְנֵתר, ִלְנֹעל ַנֲעַלִים צָּ רֶׁ ת ְלתֹופֶׁ כֶׁ לֶׁ ִתית ְולָּ ל וֹוְד  –ִלְקרֹא ַצְרפָּ אר ְוַאף כֹוִסית שֶׁ ה ַבבָּ קָּ

ִני ֵמִריקָּ אָּ ש ֵיאּוש. הָּ  .ַממָּ

ִמים ִהְתַהְפכּו ֵמַעּיי ִלְפעָּ נּוַע ַעד שֶׁ ְך צָּ ל כָּ ִייִתי כָּ ת ַהדֹודֹות ְוהָּ ַלְכִתי ְלַבֵקר אֶׁ ם. ְוהָּ ִרים, ַאתֶׁ ם , ַהְגבָּ כֶׁ ֵאין לָּ

יָּה ִבְשִביִלי  ה הָּ ה זֶׁ ג מָּ לּו ֵאצֶׁ  –שּום ֻמשָּ ל ִויְנט  –ל ַהדֹודֹות ַהִבקּוִרים ַהלָּ ד שֶׁ חָּ ק אֶׁ ְוַאף  –ְוַאף לֹא ִמְשחָּ

ה ד ְוַאף לֹא כֹוִסית ִלְרפּואָּ חָּ  . ִביְלַיאְרד אֶׁ
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א ת'ְוִאמָּ רֶׁ ה אֹומֶׁ  : לֶׁ

ִנים"  ". עֹור ַהפָּ

ה  ה זֶׁ ג מָּ ם ֻמשָּ כֶׁ ִנים –ֵאין לָּ א, לֹאאאאא. עֹור ַהפָּ הּו נֹורָּ ה ַמשֶׁ  .זֶׁ

ִנים" ְזַנִים, ַנִיםֵעי, ַאף, עֹור ַהפָּ ַתִים, אָּ ַדִים, ְשפָּ ְתַנִים, יָּ ר, מָּ ל ; "ֵשעָּ ה ֵאצֶׁ יּו נֹוְשֵאי ַהִשיחָּ ה הָּ ל ֵאלֶׁ כָּ

 .ַהדֹודֹות

ר-  ֱהדָּ ְתמֹול ִנְרֵאית טֹוב. ַאְת ִנְרֵאית ַהּיֹום נֶׁ ִאי טֹוב. אֶׁ ר ֵתרָּ חָּ ַגם מָּ ֵתן ְלָך . ַהְלַואי שֶׁ בֹוִאי אֶׁ

ה ַא : ְנִשיקָּ ה שֶׁ הַכמָּ פָּ  . ְת ִנְרֵאית יָּ

ִנים... ִלְקקּו אֹוִתי... ְוַהדֹודֹות ִלְקקּו-  ת עֹור ַהפָּ ֲחנּו אֹוִתי. ְוִקְלְקלּו ִלי אֶׁ ְקִתי, בָּ ת ִתְסרָּ , ִתְקנּו אֶׁ

ִזּיָּה חָּ ת הֶׁ ה, אֶׁ ת ַהֲחגֹורָּ ֵעיַנִים, אֶׁ ת הָּ ַאף, אֶׁ  . ַהֹכל, הָּ

 ?ַוֲאִני

ִייִתי  ִקיץ הָּ יָּה ְבהָּ ה הָּ ה. ִמְשתֹוֵללִאם זֶׁ מָּ ל ַהְגזָּ ל ַהֵכנּות ּוְבִלי כָּ ם ְבכָּ כֶׁ ַהיִיתי ִמְשתֹוֵלל : ֲאִני אֹוֵמר לָּ

א ת ִאמָּ ה'ְונֹוֵשְך אֶׁ ת, לֶׁ רֶׁ ת ַהתֹופֶׁ ִנים, אֶׁ ת עֹור ַהפָּ ת ַהדֹודֹות, אֶׁ ם, אֶׁ ת ֻכלָּ ִייִתי נֹוֵשְך אֶׁ  .הָּ

א ּה 'ִאמָּ ֵּיש –ֲאִני אֹוֵמר  –לֶׁ ה שֶׁ ה מָּ ִאם זֶׁ אֵזל,  הָּ ל ַהַחִּיים, ַלֲעזָּ  ?כָּ

ִתי-  ת ִתְתַרְגִלי, ַיִקירָּ  אֶׁ

ל ֲאִני לֹא יָּכֹול ְלִהְתַרֵגל-  ה ְלִהְתַרֵגל, ֲאבָּ ת ְלַהֲחִזיק אֹוִתי ַבְכלּוב. ַוֲאִני לֹא רֹוצֶׁ שֶׁ א ְמַבקֶׁ , ִאם ִאמָּ

ה ִלְמדּו אֹוִתי ִלְקרֹא  ֵתת  –ְלֵשם מָּ יּו ְצִריִכים לָּ ת ַהְזַמן ַבַבִיתאּוַלי הָּ ְּיַמֵלא ִלי אֶׁ ה שֶׁ זֶׁ הּו כָּ  .ִלי ַמשֶׁ

ִתי-   .ֵיש ַלְך ְפַסְנֵתר, ַיִקירָּ

ה-  ה, ֲאִני שֹוֵנא מּוִסיקָּ ה ְלַשֵחק ִביְלַיאְרד, ֲאִני יֹוֵרק ַעל ַהמּוִסיקָּ  .ֲאִני רֹוצֶׁ

ה-  רָּ ִתי ַהְּיקָּ ת, ַיְלדָּ רֶׁ ה ַאְת ְמַדבֶׁ  ?ַעל מָּ

הֲאִני רֹו-  ה ִלְשתֹות וֹוְדקָּ ה, ְלַעֵשן ִסיַגְריֹות, צֶׁ ְרִסּיטָּ ִּיְהיֶׁה ִלי , ִלְנֹסַע ְלאּוִניבֶׁ ת ַשֲערֹוַתי ְושֶׁ ִלְגֹזר אֶׁ

ד  .יֶׁלֶׁ

א ה'ִאמָּ ה לֹא ִהְתַעְלפָּ  .לֶׁ

א, ֲאִני מֹוִדיַע ְלָך-  ל ַהדֹו, ִאמָּ ל ַהְשֵאלֹות שֶׁ ל ַהְזַמן ַעל כָּ ִשיב כָּ ֵמַהּיֹום אָּ ה ַאַחתשֶׁ : דֹות ְבִמלָּ

ת" דֶׁ ַמְרנּו". ְמַילֶׁ  . ְוגָּ

א ה'ַאמָּ ה ִהְתַעְלפָּ ַרְצִתי ִבְבִכי. לֶׁ א, ֲאִני פָּ ה'ַאמָּ ֲעקָּ יהָּ ְוצָּ ת ֵעינֶׁ ה אֶׁ ְקחָּ ה פָּ  :לֶׁ

ִנים - -  !עֹור ַהפָּ

ל גּופִ  ה ְוִהְתעֹוַרְרִתיכָּ רָּ ה קָּ ה ֵזעָּ  .י ִהְתַכסָּ


